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CONTRACT 
 

mun. Chişinău       „____” _________ 2012 
 
 
1. Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (în continuare „Minister”), care activează 

în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766 din 26.11.2009, în persoana 
Ministrului, Ion CEBANU, pe de o parte şi 
____________________________________________________________ din Republica Moldova 
(în continuare „Federaţia”), ce activează în baza Statutului şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a federaţiilor sportive naţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 356 din 
26.03.2003, certificat de înregistrare nr. ____ din ______________, în persoana dlui 
___________________________, pe de altă parte.  

2. Prezentul contract este încheiat În temeiul Legii „Cu privire la cultura fizică şi sport” nr. 330 din 
25.03.1999, Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a federaţiilor sportive naţionale” nr. 356 din 26.03.2003 și Hotărîrii Guvernului „pentru aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă” nr. 1552 din 04.12.2002, s-a încheiat prezentul 
contract. 

 
Art. 1. 

Obiectul contractului 
 

Obiectul prezentului contract – constituie activitatea comună a Ministerului Tineretului și Sportului 
cu Federaţia _______________________________________________________ în vederea dezvoltării, 
organizării, coordonării, pregătirii și participării sportivilor moldoveni ai Republicii Moldova la competițiile 
naționale și internaționale de diferite nivele, pentru probele olimpice la ediţia a XXXI-a a Jocurilor 
Olimpice de vară care se vor desfășura în or. Rio de Janeiro, Brazilia la proba sportivă ______________ 

____________________________________________________________________________________ 
(proba sportivă respectivă) 

 
Art. 2. 

Durata contractului 
 

Contractul intra în vigoare la data semnării lui de către părți, fiind valabil patru ani (ciclu olimpic) din 
____________________ pînă la data de ________________________. 
 

Art. 3. 
Accesul la informaţii 

 
3.1. Accesul mass-media la informaţii şi imagini referitoare la activităţile sportive, în vederea preluării şi 
difuzării lor, pe tot parcursul desfăşurării contractului se va efectua conform Legii nr. 982-XIV din 
11.05.2000 privind accesul la informaţie, cu completările şi modificările ulterioare. 
3.2. Federația va pune la dispoziţia Ministerului, în termen de 5 zile după încheierea acţiunilor sportive, 
secvenţe video, foto pe hîrtie şi/sau orice alte fixări pe suport electronic. 
3.3. Ministerul are drept de folosinţă, cu titlu gratuit, pe perioada nedeterminata, pe orice teritoriu, asupra 
înregistrărilor menţionate la punctul anterior. 
3.4. Federația se obligă să pună în primul rînd la dispoziţia Ministerului informația referitoare la activitățile 
sportive și numai cu acordul în scris al Ministerului să transmită informații terțelor persoane. 
 

Art. 4. 
Drepturile părţilor 

 
4.1. Ministerul are dreptul: 

4.1.1 Să pună la dispoziţia Federației fondurile alocate anual, conform acordurilor anulare de 
finanțare, numai în baza documentelor justificative prezentate de Federație. 

4.1.2 Să aprobe de comun cu Federația componenţa Lotului naţional al Republicii Moldova; 
4.1.3 Să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor alocate; 
4.1.4 Să solicite Federației informaţii/rapoarte privind derularea contractului şi utilizarea mijloacelor 

financiare; 
4.1.5 Să modifice/rezilieze cuantumul fondurilor alocate în situaţia în care este de acord cu 

modificările privitoare la conţinutul şi/sau durata  contractului propus  de Federație; 
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4.1.6 Să rezilieze prezentul contract, unilateral fără implicarea terţilor, dacă Federația modifică – 
destinaţia finanţării, titlul, conţinutul, durata sau perioada de desfăşurare anunţate, precum și 
în cazul în care aceasta nu a prezentat toate documentele justificative (documente stipulate în 
acordul anual de finanțare), sau comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, 
precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale 
asumate de către Federație. 

 
4.2. Federația are dreptul: 

4.2.1 Să primească sumele repartizate anual de către Minister pentru finanţarea probei 
____________________________________________________, în condiţiile prevăzute în 
prezentul contract și a acord adiţional anual cu stipulările financiare; 

4.2.2 Să pregătească sportivi de performanţă în următorii 4 ani (ciclu olimpic) perioadă stipulată în 
art. 2. al prezentului contract. 

4.2.3 Să organizeze şi coordoneze dezvoltarea probei sportive ________________________ 
__________________________________ în următorii patru ani (ciclu olimpic), pe perioada 
valabilității prezentului contract, conform art. 2; 

4.2.4 Să încheie anual, în cazul respectării condițiilor contractuale, timp de 4 ani (ciclu olimpic), 
perioadă menționată în art. 2. al prezentului contract, acorduri adiționale cu stipulările 
financiare, sumele alocate anual de către Minister. 

4.2.5 Să aprobe norme tehnico-metodice de organizare şi a altor reglementări specifice domeniului 
său de competenţă; 

4.2.6 Să aplice în activitatea ramurilor de sport a statutului şi regulamentelor proprii, ale federaţiilor 
internaţionale, a normelor generale stabilite de Minister şi a legislaţiei în vigoare; 

4.2.7 Să organizeze şi promoveze sistemul competiţional naţional şi stimularea competiţiilor cu 
caracter  raional  (municipal) şi local; 

4.2.8 Să selecteze şi să pregătească corespunzător loturile olimpice şi naţionale şi să asigure 
participarea acestora la competiţiile naționale și internaţionale; 

4.2.9 Să coordoneze activitatea de formare şi perfecţionare a specialiştilor pe ramuri de sport, să 
organizeze cursuri,  stagii şi reuniuni pentru antrenori, arbitri, instructori; 

4.2.10 Să aplice în domeniul propriu de competenţă a programelor antidoping şi a celor de 
combatere a violenţei şi de promovare a spiritului de "fair-play"  în sport; 

4.2.11 Să întreţină şi să dezvolte relaţii de colaborare cu federaţiile similare din alte ţări, cu forul 
continental şi mondial de specialitate; 

4.2.12 Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa; 
4.2.13 Să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile 

publice; 
4.2.14 Să obţină de la autorităţile publice centrale informaţia necesară pentru desfăşurarea 

activităţii statutare, cu excepţia celei reglementate de legislaţie; 
4.2.15 Să creeze, în funcţie de necesităţi, din contul mijloacelor proprii, structuri subordonate locale; 
4.2.16 Să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii burselor de la stat şi 

de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane 
particulare. 

4.2.17 Să acorde recompense, din surse proprii, pentru rezultatele deosebite obţinute în 
competiţiile interne şi internaţionale, pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau 
persoane fizice ori juridice la dezvoltarea ramurii de sport, după cum urmează: 

a) titlul de membru de onoare; 
b) titlul de preşedinte de onoare;  
c) prime şi cadouri de preţ, alte menţiuni, 

4.2.18 Să propună, Ministerului acordarea categoriilor sportive în baza Clasificaţiei sportive a 
Republicii Moldova şi a titlurilor sportive, conform Regulamentului de conferire a titlurilor şi 
categoriilor sportive, aprobate de Colegiul Ministerului; 

4.2.19 Să semneze acordul de colaborare cu Ministerul, cu stipulările respective, inclusiv condiţiile 
tehnice şi financiare; 

4.2.20 Să propună Ministerului pentru aprobare: 
a) Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul respectiv; 
b) Clasificaţia sportivă a Republicii Moldova; 
c) alocaţiile bugetare pentru ramura respectivă; 

4.2.21 Să propună Ministerului pentru avizare: 
a) actele de afiliere a federaţiei la forurile sportive internaţionale; 
b) regulamentele campionatelor naţionale şi competiţiilor internaţionale organizate în teritoriul Republicii 

Moldova. 
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Art. 5. 
Obligațiile părţilor 

 
5.1. Ministerul se obligă: 

5.1.1 Să pună la dispoziţia Federației fondurile alocate anual numai în cazul respectării de către 
Federație a prevederilor contractuale și în baza documentelor justificative, care vor fi 
prevăzute în acordul adițional privind stipulările financiare, sumele alocate anual şi alte 
obligaţii ale părţilor și numai după semnarea acestuia de către Federație; 

5.1.2 Să supravegheze și să verifice modul de utilizare a sumelor alocate Federație; 
5.1.3 Să furnizeze Federației formatele stabilite pentru afiş, siglă, alte materiale tipărite, precum şi 

formate electronice pentru site etc.; 
5.1.4 Să aprobe anual, prin ordin, componenţa lotului naţional __________________________ 

(proba sportivă) 

pentru principalele competiţii internaţionale oficiale, incluse în calendarul federaţiilor 
internaţionale de profil. 

5.1.5 Să rezilieze/micșoreze sumele alocate anual Federației unilateral, în cazul nerespectării 
prezentului contract sau/și nerealizării obiectivelor; 

5.1.6 Să elaboreze, coordoneze, precum şi aprobe în comun cu Federația: 
a) planul calendaristic unic al acţiunilor sportive; 
b) regulamentul de desfăşurare a competiţiilor naţionale sau internaționale desfășurate pe teritoriul 

Republicii Moldova; 
5.1.7 Să acorde asistenţă şi suport Federaţiei la: 

a) perfectarea vizelor pentru delegaţiile sportive (delegate peste hotare şi delegaţiilor străine în cazul 
desfăşurării de către Federaţie a competiţiilor internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova); 

b) stabilirea legăturilor cu organele administraţiei publice locale; 
c) organizarea, prin intermediul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale, a ajutorului 

metodico-ştiinţific, medical, tehnico-material membrilor loturilor naţionale, consultaţie medicală şi 
control antidoping. 
5.1.8 Să numească antrenorii principali ai loturilor naţionale pe ramura de sport respectivă după o 

coordonare prealabilă cu Federaţia. 
 
5.2. Federația se obligă: 

5.2.1. Să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova şi normele de drept internaţional în 
domeniu; 

5.2.2. Să introducă modificările necesare în documentele de constituire, în cazul modificării 
legislaţiei; 

5.2.3. Să informeze o dată în doi ani organul de înregistrare şi Ministerul asupra activităţii federaţiei; 
5.2.4. Să aprobe de comun cu Ministerul componenţa Lotului naţional al Republicii Moldova; 
5.2.5. Să raporteze necondiționat la solicitarea Ministerului despre utilizarea mijloacelor financiare 

acordate cu prezentarea documentelor justificative, în termen de 5 zile; 
5.2.6. Să respecte realizarea activităţilor din calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale 

pe anul respectiv; 
5.2.7. Să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare 

ale activităţii şi să le prezinte Ministerului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării 
contractului; 

5.2.8. Să accepte necondiționat rezilierea prezentului contract la solicitarea Ministerului, în caz de 
încălcare a prevederilor contractuale; 

5.2.9. Să specifice, pe durata contractului, în spoturile publicitare, înregistrările audio şi video, pe 
afişe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărţilor şi altor bunuri 
similare şi în toate comunicările scrise, etc., faptul că aceste activităţi au fost realizate prin 
finanţare de la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, alături de sigla ministerului, cu 
indicarea în toate acțiunile sportive - Partener general Ministerului Tineretului şi Sportului; 

5.2.10. Să solicite, să coordoneze şi să respecte formatele stabilite de Ministerul Tineretului şi 
Sportului pentru afiş, siglă, alte materiale tipărite, formate electronice pentru site etc.; 

5.2.11. Să nu indice alți sponsori, finanțatori, parteneri etc., la competițiile sportive, decît după 
primirea acceptului în scris al Ministerului; 

5.2.12. Să prezinte Ministerului, pe durata contractului, în termen de 3 zile, toată informația cu 
privire la sursele financiare primite de la terțe persoane; 

5.2.13. Să prezinte rapoarte de activitate, completat potrivit formularelor aprobate de către Minister 
în termen de 5 zile de la solicitare; 

5.2.14. Să accepte controlul şi verificările din partea Ministerului în legătură cu executarea 
prezentului contract; 
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5.2.15. Să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 

5.2.16. Să întocmească rapoartele trimestriale cu privire la activitatea sa de bază și să le transmită 
Ministerului pînă la data de 15 a lunii următoare; 

5.2.17. Să întocmească rapoartele analitice despre desfăşurarea cantonamentelor de pregătire; 
5.2.18. Să întocmească cererile şi devizele de cheltuieli pentru desfăşurarea acţiunilor/ 

cantonamentelor etc. nu mai târziu de 30 zile până la începutul acţiunii; 
5.2.19. Să elaborează în modul stabilit de Minister a: 

a) calendarului acţiunilor sportive naționale și internaționale; 
b) listei lotului naţional 
c) regulamentelor de desfăşurare a competiţiilor naţionale 
și să le prezinte Ministerului în decurs de 10 zile de la solicitare; 

5.2.20. Să elaboreze și să prezinte spre aprobare şi să asigure îndeplinirea programului anual şi 
programului de pregătire a sportivilor de performanţă pe ciclul olimpic; 

5.2.21. Să realizeze: 
a) pregătirea fundamentală şi argumentată din punct de vedere ştiinţific, a loturilor naţionale la competiţii 

naționale și internaţionale oficiale; 
b) măsuri de control al procesului de antrenament a membrilor loturilor naţionale la planurile de lucru. 

5.2.22. Să respecte prevederile Codului Mondial Antidoping (WADA). În același moment din 
momentul primirii rezultatelor probei „A”, să informeze Ministerul despre rezultatele probelor 
doping ale membrilor loturilor naţionale. Despre decizia Federaţiei cu privire la sancţiunile 
aplicate sportivului şi antrenorului acestuia după primirea rezultatului pozitiv al probei „B” în 
decurs de 3 zile. Cheltuielile pentru analiza probei „B” vor fi suportate de către Federaţie; 

5.2.23. Să prezinte spre aprobare lista delegaţiei pentru delegare la competiţii oficiale desfăşurate 
pe arena internaţională; 

5.2.24. Organizează acţiuni de perfecţionare a calificării arbitrilor. 
5.2.25. Să propună Ministerului:  

a) candidaturi la funcţia de antrenor superior al lotului naţional. 
b) candidaturi ale sportivilor, antrenorilor pentru conferirea titlurilor sportive onorifice, precum şi pentru 

alte tipuri de menţiuni şi decoraţii; 
5.2.26. Să indice, în prim plan, pe durata contractului, la toate competițiile sportive ca sponsor 

general Ministerul Tineretului și Sportului; 
5.2.27. Să contribuie financiar la finanţarea acţiunilor sportive din surse, altele decît cele acordate 

de Minister cu cota de 30 % din volumul total. 
5.2.28. Să coordoneze (locul, timpul desfăşurării, efectivul participanţilor etc.), să organizeze şi 

desfăşurarea conferinţelor de presă  cu ocazia încheierii competiţiilor, la care au luat parte 
loturile naţionale, finanţate total sau parţial din bugetul de stat, numai cu acceptul Ministerului. 

5.2.29. Să informeze, în scris, în aceiași zi, despre litigiile judiciare (de orice tip), hotărîrile, deciziile 
etc. arbitrare, judecătorești naționale cît și internaționale. 

5.2.30. Să elaboreze şi aplice strategii şi programe de activitate în concordanţă cu strategia 
generală aprobată de Minister; 

 
Art. 6. 

Răspunderea contractuală 
 

6.1 Federația poartă răspundere pentru obligaţiunile sale contractuale cu toate bunurile de care dispune. 
Ministerul nu poartă răspundere pentru obligaţiunile Federației. 

6.2 Federația nu poartă răspundere pentru obligaţiunile Ministerului. 
6.3 Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiunile şi drepturile sale de contract unor terţe 

persoane, fără înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi. 
 

Art. 7. 
Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului 

 
7.1 Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor prin act adiţional.  
7.2 Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 

notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 
Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării 
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 

7.3 Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data de 
31.12.2016. 
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Art. 8. 
Clauze speciale 

 
8.1. Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 

1552/2002 şi prezentul contract precum şi calomnia între părţi este interzisă şi atrage rezilierea 
prezentului contract fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

8.2. În cazul în care Federației i s-a notificat rezilierea prezentului contract, în condiţiile punctului anterior, 
acesta este obligat, în termen de pînă la 3 (trei) zile lucrătoare să semneze acordul de reziliere și să 
restituie Ministerului toate sumele primite, în celelalte cazuri termenul de reziliere va fi cel stipulat în 
pct. 7.2. 

8.3. Se interzice categoric acordarea de prime, cadouri, alte menţiuni din sursele financiare alocate de 
Minister precum și utilizarea acestora în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul contract. 

 
Art. 9. 

Forţa majoră 
 

9.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră. 

9.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, 
cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele şi alte 
circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor. 

9.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune trebuie să 
fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul competent din ţara părţii 
pentru care asemenea circumstanţe au avut loc şi se comunică de partea care o invocă în termen de 
două zile calendaristice de la data apariţiei acesteia. 

 
Art. 10. 

Dispoziţii finale 
10.1 Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris; 
10.2 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma 

rezilierii; 
10.3 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil al Republicii 

Moldova; 
10.4 Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz de neînţelegeri, 

litigiile, vor fi examinate de către o comisie mixtă din partea Federației și Ministerului; 
10.5 Prezentul contract va fi completat cu anexe suplimentare (cu stipulările financiare), în fiecare an, 

care vor fi parte integrantă a acestuia; 
10.6 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru Minister şi 

unul pentru Federație. 
 
 
 

 
 
 

Ministerul Tineretului şi Sportului                               Federaţia________________ 
_________________    Ion Cebanu                               _______________________ 
                                           Ministru                                                          Preşedinte 


